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Odpowiedzi na pytania
w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska”
(nr postępowania: BG-II.211.19.2019)
Pytanie nr 1 Uczestnika konkursu:
W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi dotyczącej poniższego punktu 1 naszego
pytania („W jakiej formie powinno być dostarczone rozwiązanie w Etapie I Konkursu?
Czy jeżeli łączny rozmiar plików rozwiązania jest duży, np. powyżej 1 GB, to czy można
przekazać rozwiązanie na zewnętrznym dysku twardym?”) prosimy o ponowną
weryfikację i odpowiedź na pytania. Szacujemy, że nasze gotowe rozwiązanie może mieć
bardzo dużą wielkość (np 100 GB). Może to wynikać z konieczności użycia
wewnętrznych i zewnętrznych danych referencyjnych. W związku z powyższym,
widzimy następujące ryzyka:



darmowe dyski chmurowe mają swoje ograniczenia dostępnych zasobów (10-20
GB);
pobieranie tak dużych zasobów z chmury może zająć kilka dni i może
powodować problemy technologiczne.

W związku z powyższym, ponownie prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo
możliwość przekazania rozwiązania konkursowego na zewnętrznym dysku twardym.
Prosimy również o wyjaśnienie stwierdzenia podanego w otrzymanej odpowiedzi, że
"procedura dostępu i pobierania pliku musi zapewniać anonimowość udostępniającego
rozwiązanie". Na czym dokładnie ma polegać anonimowość udostępniającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza przekazania rozwiązania na zewnętrznym nośniku danych:
Regulamin konkursu pkt. 3.5. Obsługa Konkursu realizowana jest przez Platformę
Konkursową GovTech i obejmuje generowanie wniosku o dopuszczenie do Konkursu,
złożenie Rozwiązania Konkursowego w I i II Etapie, publikację odpowiedzi
Zamawiającego na zadawane przez Uczestników pytania, publikację informacji o
Zwycięzcy oraz Uczestnikach po zakończeniu Konkursu.
Pytanie nr 2 Uczestnika konkursu:
Prosimy […] o wyjaśnienie stwierdzenia podanego w otrzymanej odpowiedzi, że
"procedura dostępu i pobierania pliku musi zapewniać anonimowość udostępniającego
rozwiązanie". Na czym dokładnie ma polegać anonimowość udostępniającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z pkt. 3.7. Regulaminu konkursu: „Żadne Rozwiązanie Konkursowe ani jego
elementy nie mogą być opatrzone odpowiednio nazwą lub imieniem i nazwiskiem
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Uczestnika, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora lub
Uczestnika Konkursu, w tym informacjami zawartymi w kodzie źródłowym
oprogramowania informatycznego, jeśli takie składa się na Rozwiązanie Konkursowe,
przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Niespełnienie powyższego
warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Działania i dokumenty
Uczestników nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.
Pytanie nr 3 Uczestnika konkursu:
W zasadach konkursu podane jest, że rozwiązanie testowane będzie na "serwer
wirtualny hostowany na środowisku VMware Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4
rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD". Proszę o informację jaki system
operacyjny oraz w jakiej wersji będzie zainstalowany na podanej maszynie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jeśli byłby to OS typu opensource - to dowolny z rodziny linux najlepiej Ubuntu, Oracle
Linux. Jeśli jest oddzielnie licencjonowany i wymaga licencji, to Zamawiający nie może
go zainstalować. Z rodziny MS Windows jesteśmy w stanie zainstalować każdą wersję
serwerową zgodnie z posiadanymi licencjami.
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